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Takið bjórglasið í hendina og haldið þétt utan um
það með góðu gripi.
Hagræðið gripinu þannig að það sé um það bil
eina fingurlengd frá efri brúninni.

Þjóðardrykkur Hannover

Sem gjöf eða minjagripur

Fylgist vel með mælilínu þegar hellt er í glasið, varist að hella ekki of miklu
(sérstaklega í snaps/skot glasið).
Annars er hætta á að sulla niður drykknum.
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(Þetta tak ætti að ganga upp óháð handastærð).

Klassískt Hannover
gjafasett

Ýtið löngutöng út.

(Allir aðrir ﬁngur eiga að haldast á glasinu).

1 Lüttje Lage súkkulaði
1 Kassi af Leibniz kokum
1 Pakki af Hannover kaffi
2 Glasa sett
1 x 0.5 l Lüttje Lage bjór 3%
1 x 0,1 l Snaps 32%

Takið nú snaps glasið og haldið því milli
löngutangar og baugfingurs.
Baugﬁngur liggur milli glasanna og hvílir ofan á fæti snaps glassins.

Hagræðið nú snaps glasinu þannig það sé um
það bil 5mm fyrir ofan bjór glasið.
Notið baugfingur til þess að ýta fætinum á
snaps glasinu frá, þannig toppur þess snerti
bjór glasið.
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Sett fyrir tvo:

(Mikilvægt: glösin tvö þurfa að snertast svo snapsinn geti runnið úr snaps
glasinu yﬁr í bjór glasið)

2 Glasa sett
1 x 0.5 l Lüttje Lage bjór 3%
1 x 0,1 l Snaps 32%

Standið upprétt.

(Mikilvægt: hallið ykkur ekki fram á við af ótta við að sulla drykknum yﬁr ykkur)!

- Drekkið andstætt snaps glasinu,
Lüttje Lage Súkkulaði
Súkkulaði mætir bjór og snaps
Gull og silfur verðlaun á International Chocolate Awards í flokki ,,besta
fyllta súkkulaðið í Þýskalandi, Austurríki og Swiss”
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Mjólkur- eða dökkt súkkulaði, 100g
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sem leyﬁr þannig snapsinum að hellast beint yﬁr í bjór glasið.

- Drekkið rösklega, en varist að fara of geyst!
- Haldið höfðinu hátt og horfið til himins/lofts
þegar drukkið er úr glasinu.

Mikilvægt: hallið ekki glasinu þegar drukkið er (líkt og þegar drukkið er úr
vínglasi) heldur hallið höfðinu aftur á bak.

PROST ! (Skál!)
Leiðbeiningar myndband má sjá hér:
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